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HAWE

Temat

Powzięcie przez Emitenta informacji o wszczęciu przed sądem postępowania dotyczącego roszczeń wobec 

Emitenta i jego spółki zależnej. (RB-4/2016)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 22 stycznia 2016 r.) 

powzięła informację, iż spółka pod firmą: Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Alcatel Lucent”) 

w dniu 13 stycznia 2016 r. złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew przeciwko 

spółce pod firmą: Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką 

zależną od Emitenta („ORSS”) oraz Emitentowi o zapłatę kwoty 55.994.147 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów 

dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści siedem złotych) solidarnie na rzecz Alcatel Lucent.

Roszczenia wysuwane przeciwko Alcatel Lucent wobec Emitenta oraz ORSS dotyczą rozliczeń związanych z 

projektem "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" ("SSPW"), realizowanym 

przez ORSS na podstawie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z dnia 26 września 2013 r. ("Umowa 

PPP") zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim ("Zamawiający") a ORSS.

Emitent oraz ORSS stoją na stanowisku, iż powyższe roszczenia wysuwane przez Alcatel Lucent wobec Emitenta 

oraz ORSS są pozbawione podstaw faktycznych oraz prawnych, a tym samym są bezzasadne.

O zawarciu Umowy PPP oraz o terminie realizacji Umowy PPP, Emitent informował odpowiednio raportem 

bieżącym nr 78/2013 z dnia 26 września 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 55/2015 z dnia 2 września 2015 r. O 

zakończeniu fazy budowy w ramach projektu SSPW, Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 8 

stycznia 2016 r.

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
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